Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen socialpsykiatri

Sökande
Förnamn

Personnummer (år, dag, månad, nr)

Efternamn

Telefonnummer

Adress

Postadress

Ansökan initieras av:
den sökande
godman/förvaltare:
annan:
Behov av tolk
Ja
Nej
Om ja, vilket språk

Om min funktionsnedsättning
Här kan du kort skriva vad du har för funktionsnedsättning, diagnos eller sjukdom

Insatser enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen
Särskilt boende
Sysselsättning, t.ex. delta i social samvaro och aktiviteter tillsammans med andra. Det kan också vara en mer
strukturerad sysselsättning med arbetsträning som kan öka dina möjligheter till studier eller arbete.
Boendestöd

Boendestöd kan vara
Motivations och aktiveringshjälp. Insatser för att engagera den enskilde till deltagande och
ansvarstagande för sin situation och hemmiljö.
Pedagogiskt stöd. Träning och stöd i att strukturera vardagen och att hitta rutiner.
Handledning att planera och genomföra vardagliga sysslor.
Psykosocialt stöd. Möjlighet till samtal och samvaro.
Deltagande i samhällslivet. Stöd i att bryta isolering, att komma utanför bostaden och att hitta
fritidsaktiviteter
Coachande stöd i vardagens aktiviteter. Hitta lämplig aktivitetsnivå och hitta hållbara strategier.
Ledsagning till t.ex. läkare när personen inte klarar detta själv, har ingen vän eller anhörig som kan
följa med.

Har du några nuvarande eller har du tidigare haft insatser enligt LSS eller SoL?
Ja
Nej
Ja, vilka:

Jag behöver stöd med
Beskriv vilket behov av stöd du har

För att kunna utreda och fatta beslut i detta ärende kan sekretessbelagda uppgifter, som bedöms
vara väsentliga för utredningen, behöva inhämtas. För att kunna göra det behövs ditt samtycke. Fyll i
rutorna här nedan vem/vilka vi får kontakta:
Kontaktperson med tele. Nr.
Landstingets hälso- och sjukvård
Socialförvaltningen
Arbetsförmedlingen
Barn- och
ungdomshabiliteringen/vuxenhabiliteringen
Annan myndighet/person
Samtycket gäller fram tills beslut är fattat i ärendet.
Observera att om uppgifter inte får inhämtas kan följden bli att din begäran avslås.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter du angett ovan. Syftet med behandlingen är att kunna utreda din
ansökan och verkställa de insatser som du bedöms berättigad till. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som du är beviljad insatser
och kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser.
En del av de personuppgifter vi behandlar delas med andra myndigheter. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra
dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi
har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du når ansvarig via kommunens växel 0478-125 00 eller
info@lessebo.se. Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Mer information finns på www.lessebo.se/dataskydd.

Underskrifter

Ort och datum

Ort och datum

Sökandens underskrift

Gode mannens/förvaltarens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ansökan skickas till:
Lessebo kommun
Socialförvaltningen
Myndighetshandläggare socialpsykiatri
365 31 Lessebo

